
 خالصه سوابق مدرس

 بلژیک Antwerpدکترای اقتصاد کـاربردی دانشگـاه  

 کانادا Carletonدانشگاه  ( MBA)کارشناسي ارشد راهبری کسب و کار  

 کارشناسي کامپيوتر با گرایش مهندسي سخت افزار 

 مدیر هلدینگ توسعه مدیریت فدائي منش 

 (سال مدیرعامل و عضو هيات مدیره 22)سال سابقه فعاليت علمي و اجرایي  28 

 مدرس دانشگاه تهران و سازمان ها و شرکت های خصوصي

 (متمرکز بر انطباق مدیریت با فرهنگ ایرانيان)پژوهشگـر در علوم مدیریت 

 مشـاور و مجری پروژه های مطالعـات و بهسـازی مدیریتي

 (عنوان کتاب پژوهش محور 9مولف )عضـو انجمـن اهـل قلـم ایران  

 شرکت  نوپا و استارت آپي 20( Coach)و مربي ( Founder)بنيانگذار 

 بنيانگذار آکادمي های آموزشي نوپژوهان، جابساز، فراماني، سه ميم و سمانتکس

 دارنده گواهينامه صالحيت مشاوره مدیریت از معاونت راهبردی ریاست جمهوری

 دارنده گواهينامه های مدیریتي از کشورهای انگليس، کانادا و بلژیک 



ری فناوری   ارزش گذا
(Technology Valuation) 

 فناوراهنو محصوالت 
 پارک علم و فناوری آذربایجان غربی 1400مرداد 



 مقدمات 



 (  PLC)محصول چرخه عمر 

 افول بلوغ رشد معرفي

ش
رو
ف

 

 پسگامان بازار   پذیرندگان پيرو بازار عمومي پذیرندگان اوليه مشتری/ مخاطب

 قراردادی بزرگ در حال رشد کوچک بازار
 متوسط گسترده تر  زیاد کم فروش

 متوسط زیاد متوسط کم رقابت 
 انتقال حفظ مشتری   سهم بازار آگاهي تمرکز کسب و کار 
 انتقال حمایت مقياس گذاری  ميزان سازی تمرکز طراحي

R&D گوش مي کند 

R&D انطباق محصول فعلي و خلق محصول جدید R&D توسعه قابليت ها 



 تفاوت افراد در پذیرش نوآوری

 %13 نوآوران% 3
 پذیرندگان 

 اوليه 
 اکثریت پيرو% 34 اکثریت اوليه% 34

16% 
 پسگامان بازار  

 ریسک پذیری

 جيالتو |تسال  اکبرمشتي  |!!  خواهان خرید پيکان هستند



 گذاری محصولروش های قیمت 

Cost-Plus Pricing (سود+بهای تمام شده) 

Skimming Pricing (باالترین قيمت ممکن )! محصوالت نوآورانهدر 

Dumping Pricing (فروش با زیان به هدف حذف رقيب) 

Value Pricing (فروش محصوالت باکيفيت به قيمت پایين از طریق حذف تبليغ) 

Going Pricing (نرخ رقابتي) 

Perceived-Value Pricing (بر اساس ادراک مشتریان) 

 

 



 منفعت یا ویژگی؟

 رهبر

 مدیر

 کاربر

 فني

 منفعت
 مزیت 

 کارکرد

 ویژگي/ قابليت

 ...بهتر، ارزان تر، سریع تر و

 ...فناوری، مدل و

 راست مغزی

 چپ مغزی



 :(یونیدو)بر اساس گزارش ارائه شده توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد 
 

هیچ روش استانداردی برای تعیین قیمت  »

 «منصفانه فناوری وجود ندارد



اگرچه واژه های دانش فنی، دانش فناورانه، »

 دانش چگونگی و فناوری با یکدیگر متفاوت اند،

 «استفاده می کنیم فناوریاما از واژه  



در فرآیند قيمت گذاری،  
 ...عالوه بر آگاهي فني

 دانش حقوقي

 دانش مالي

 دانش مدیریت

 دانش بازاریابي



 فروش فناوری 

 قيمت گذاری  

 (توسط متخصصان)

توان بازاریابي و  

 مذاکره فروش

های شود و بستگي به مهارتارزش فناوری معموالً بر پایة قواعد سرانگشتي محاسبه مي

شـده،  زني دارد، تا قيمت واقعي ای که در یک بازار رقابتي و تثبيـت مذاکره و قدرت چانه

 .شودروی فناوری گذاشته مي



 در   اختالفدالیل 

 قیمت گذاری فناوری، 

 چیست؟  

   



 ایده، به تنهایي

  هيچ
 !ارزشي ندارد

3 

 (ایده)دستاورد خالقیت 



 (اختراع)دستاورد نوآوری 

احتمال فروش 
اختراع هم در 

 ایران،
 !است ضعيف 



 (محصول و خدمت)دستاورد کارآفرینی 

ميليونها برابر  

برای ارزش افزوده 

محصول و خدمت 

 !تجاری شده



 

 برای درک مفاهیم و نحوه

 ارزش گذاری فناوری 

 دیدگاه مدیریتی هم 

 !الزم است 

 «تفکر مهندسی کافی نیست»

 



( فناوری) قیمت و ارزشواژه های 

 متفاوت اند بنابراین

 «ارزش گذاری»و « قیمت گذاری»

 .تفاوت دارند 



 منافع اکتساب فناوری

 افزایش درآمد•

 کاهش هزینه ها•

 افزایش قدرت رقابتي•

 افزایش سودآوری•



 اهداف قیمت گذاری فناوری

 :اهداف قانوني•
 معنوی مالکيت حقوق نقض موارد در غرامت تعيين–

 درآمد ثروت بر ماليات تعيين–

 مثل مواردی در قضایي دعاوی در کارگيری به حق های نرخ تعيين–
 غيره و قرارداد شرایط تغيير ورشکستگي،

 :اهداف تجاری •
 خرید و فروش فناوری–

 اعطای حق امتياز–

 بيمه حوادث و سرقت–

 رهن و گرو نزد بانک و سایر اعتباردهندگان–

 (های مالي ها و گزارش انعکاس در صورت)اهداف حسابداری –



 چالش های قیمت گذاری فناوری

 قيمت گذاری صحيح•

 پذیرش مشتری•

 انتخاب مدل قيمت گذاری•

 مسائل حقوقي•



 رویکردهای قیمت گذاری فناوری

 (يکمّروش های ) برای تخمين علمي و ریاضياستفاده از روش های •

 (کيفيروش های ) برای تخمين تجربياستفاده از روش های •

 کيفيرویکرد  کمّيرویکرد 

 نقاط ضعف نقاط قوت نقاط ضعف نقاط قوت

مينـتخ در تـدق  

 قيمت

بودن استناد ابلـق 

هوشمندی افزایش  

 زمان يــط سامانه

رویــني هـب ازـني 

 ارآزمودهـک انساني

زیاد رارـتک به نياز 

 مشکالت رفع برای

و انـزم هـب ازـني 

 زیاد زینهـه

مينـتخ در سرعت  

 قيمت

بودن زینهــه کم 

اتـرافـانح ودـوج 

 قيمت در زیاد

بنيان و پایه فقدان  

 دفاع قابل



 کاربردهای قیمت گذاری فناوری در انواع قراردادها

 اعطای حق امتيازقراردادهای •

   خرید و فروش یکجاقراردادهای •

 گذاری خطرپذیر سرمایهقراردادهای •



 اعطای حق امتیازقیمت گذاری فناوری در 

 از درصدی ازای به خریدار، سوی از پرداخت قابل مبلغ مبادالت این در•

 کل قيمت فروش، تعداد توليد، تعداد مثل طرفين توافق مورد های شاخص

 .شود مي پرداخت و معين آن امثال و فروش

 سوی از ابتدا در و ثابت طور به نيز مبلغ از اندکي مقدار مواردی، در اگرچه •

 سمت در يشترب فناوری سودآوری عدم خطر اما ،شود مي دریافت فروشنده

 .است فروشنده



 خرید و فروش یکجاقیمت گذاری فناوری در 

 توجه بدون و یکباره طور به را قرارداد مبلغ فروشنده مبادالت، از نوع این در•

 دریافت توليد جریان در خریدار زیان یا سود و مربوط فناوری کاربرد به

 .کند مي 

 یکجا و باشد اقساط طور به فناوری خرید هزینه پرداخت است، ممکن •

 یکسان امتياز حق اعطای با را قرارداد نوع نباید شرایط، این در .نشود دریافت

 .کرد فرض

 از زیادی مقدار به فناوری سودآوری عدم خطر مبادالت، از نوع این در •

 .شود مي دور فروشنده



 گذاری خطرپذیر سرمایه قیمت گذاری فناوری در

از سـوی  شـده   مبنای فناوری عرضهگذار بر  در جریان این نوع مبادالت سرمایه•

 .مي کند کسب و کاری را راه اندازیفروشنده، 

بـه جـای پرداخـت مبلغـي مشـخص،      ( خریدار یا دریافت کننده)سرمایه گذار •

 .کند تازه تاسيس را به فروشنده فناوری اعطا مي بخشي از سهام کسب و کار

فناوری مي شود، احتماالً سـود سـهام و افـزایش قيمـت      آنچه عاید فروشنده •

 .سهام اوست که در اثر افزایش ارزش شرکت در آینده به وقوع مي پيوندد

را بـه خـود    اداره شرکت تـازه تاسـيس  بخشي از خریدار در بسياری از موارد  •

 .فروشنده فناوری واگذار مي کند



 عوامل
 تعیین قیمت فناوری  



 فاکتورهای موثر بر ارزش دارایی های فناورانه

 دیگر فناورهای وجود•

  کارگيری به یا بازار زمينه های گستردگي و تنوع) کاربرد زمينه های•

 (فناوری

 فناوری سهم نسبت•

 (سازی تجاری برای آمادگي) تکامل ميزان•

 سازی استاندارد ميزان•

 فناوری دوام•

 ذاتي ریسک•



 فاکتورهای موثر بر ارزش دارایی های فناورانه

 (بودن جدید) نوآوری سطح•

 (درآمدزایي مدت) فناوری عمر•

 (پلکاني مقابل در انحصاری جهش) فناوری خاص ویژگي های•

 فناوری توسعه مرحله•

 معنوی دارایي قوت•

 (مواد یا فرآیند محصول،) فناوری نوع•

 شده ارسال فناوری بودن انحصاری•

 حقوق بودن انحصاری•

 



 فاکتورهای موثر بر ارزش دارایی های فناورانه

 فناوری به مربوط حقوق منطقه ای گستردگي•

 توافق مدت•

 فناوری نسخه های بودن دسترس در•

 



 عوامل عملیاتی تعیین کننده قیمت فناوری

   سودآوری یا دهي سود قابليت•

 توسعه و تحقيق های هزینه•

   فرصت های هزینه•

 انتقال های هزینه•

   تعهدات و مدت نوع،•

 مشتری•

قابليت 
 سوددهي

هزینه  
تحقيق و  
 توسعه

هزینه  
 فرصت 

هزینه  
 انتقال



 گام اهی 
ری   ارزش گذا

 فناوری  



 گام های ارزش گذاری

 تعریف مسئله

 تحليل مقدماتي و انتخاب و جمع آوری داده ها

 انتخاب یکي از شيوه های ارزیابي

 تلفيق و ترکيب ارزش ها



 گام های ارزش گذاری

قصد ارزش گـذاری آن را  فناوری که شامل تعيين : تعریف مسئله•

ارزش گذاری و توجه به محدودیت های دامنه تحليل تعيين . داریم

آماری و یا تخميني کـه در ارزیـابي مـورد    داده های مانند صحت 

 .مي گيرنداستفاده قرار 

در ایـن مرحلـه   : داده هـا تحليل مقدماتي و انتخاب و جمع آوری •

ارزیاب باید داده هایي که کل فرایند ارزیابي را تحت تـاثير قـرار   

 .قرار دهدموشکافي مي دهند، مورد تحليل و 



سـنتتي  های عمال شيوه امروزه  :ارزیابيشيوه های انتخاب یکي از •

 .گرفته مي شوندکار به ، بازار و درآمد یعني هزینه

 گام های ارزش گذاری



شيوه های ارزش گذاری تحليلگر زماني که  :ارزش هاو ترکيب تلفيق •

متعددی را به کار مي گيرد، به نتـای  متفـاوتي مـي رسـد و ارزش     

. ها اسـت بدست آمده توسط هر شيوه متفاوت از ارزش سایر شيوه 

که باعث تغيير مقـدار  متغيرهایي در این حالت ارزیاب باید عوامل و 

ارزش در هر شيوه شده اند، تعيين و در حد امکان آن ها را اصـال   

 .کنند

 گام های ارزش گذاری



 شیوه اهی 
ری   ارزش گذا

   فناوری  



 دسته بندی شیوه های ارزش  گذاری فناوری



شيوه های 
 ارزش گذاری

 درآمد محور بازار محور هزینه محور

 تعریف

ــر    ــي ب ــذاری مبتن ارزش گ
دوباره سازی یـا جـایگزیني   

 موضوع

ــر  ــي ب ــذاری مبتن ارزش گ
ــل   ــوعات قاب ــت موض قيم

 مقایسه در بازار

ارزش گذاری مبتنـي بـر   
ارزش فعلــي درآمــدهای 

 آتي

 مزایا

ــر )ســادگي در محاســبه  اگ
ــود   ــه موج ــای هزین داده ه

 (باشند

ــبه   ــان محاســـ امکـــ
اگــر )منطقــي تــرین ارزش 

ــود   ــازار موج ــای ب داده ه
 (باشند

ــبه ارزش  ــت محاس قابلي
فعلي مبتني بـر قابليـت   

 سودآوری

 معایب
ناداني در مورد پتانسيل آتي 

 موضوع

نبود داده های بازار پيرامون 
 دارایي های قابل مقایسه

احتمال خطـا بـه دليـل    
 تخمين ذهني

 مزایا و معایب روش های سنّتی ارزش گذاری فناوری



 (کمّی سنّتی)ارزش  گذاری فناوری شیوه های 

 (هزینه محور)هزینه بر مبتني •

 (بازار محور)مبتني بر بازار •

 (درآمد محور)مبتني بر درآمد •



 (کمّی سنّتی)شیوه های ارزش  گذاری فناوری 

 مبتني بر هزینههای ارزش گذاری شيوه  -الف•

هزینه های از اجتناب میزان :(انداز پس هزینه یا) اجتناب هزینه 

 فناوری مالکیت علت به آینده یا گذشته

 گذشته امتداد یافتههزینه های 

هزینه توليد مجدد 

 جایگزینيهزینه 

 کند مورد نظر را منعکس نمی ارزش ذاتی و اقتصادی فناوری



 ...(ادامه( )کمّی سنّتی)شیوه های ارزش  گذاری فناوری 

 مبتني بر بازارهای ارزش گذاری شيوه  -ب•

معامالت قابل مقایسه 

 (هنجارها و نُرم ها)استانداردهای صنعتي 

(مقایسه با موارد مشابه و رتبه دهی به آن)رتبه بندی / درجه بندی 

 مزایدهحراج و 

 افیتـشفو فقدان  مـتعداد کمبادالت در بازار،  اطالعاتنبود 

 موجب کاهش اطمینان و دقت این روش می شودمعامالت 



   درآمد بر مبتني گذاری ارزش های شيوه -ج•

(...و %25 قاعده) انگشتي سر قواعد 

 

 ...(ادامه( )کمّی سنّتی)شیوه های ارزش  گذاری فناوری 



 نقدی جریان بر مبتني گذاری ارزش های شيوه•

قدیمي های شيوه: 

(گردد مي لحاظ تنزیل نرخ در ریسک ميزان) تنزیل یافته نقدی جریان تحليل 

(درصد 60 تا 40 تنزیل نرخ) خطرپذیر گذاری سرمایه 

کارلو مونت سازی شبيه 

تصميم درخت 

جدید های شيوه: 

جـزئي دیفـرانسيل معـادالت (شولز-بلک مانند (Black–Scholes)) 

شبيه سـازی 

(جمله ای دو شبکه بندی مانند) شبکه بندی 

 (کمّی ریاضی)شیوه های ارزش  گذاری فناوری 



 بر هزینهتشریح شیوه مبتنی 

 هزینه های گذشته امتداد یافته 
(Trending Historical Costs) 

 

 تقبل عملي طور به گذشته در که ای توسعه هزینة شيوه این در•

 با سپس و گردد مي تعيين آن مقدار شود، مي شناسایي شده،

 .یابد مي امتداد ارزیابي تاریخ به مناسب تورم نرخ به توجه





 هزینهبر نمونه ای از شیوه های مبتنی 
 (هزینه های گذشته امتداد یافته)

 مجموع 99هزینه سال  98هزینه سال  97هزینه سال  96هزینه سال  95هزینه سال  94هزینه سال 

 205,356,679  728,257,518  1,039,609,662 2,535,625,583 1,115,498,398 3,987,954,079 9,612,301,919  

 99عدد شاخص سال  98عدد شاخص سال  97عدد شاخص سال  96عدد شاخص سال  95عدد شاخص سال  94سال عدد شاخص 

91.700  100.0  109.6  143.8  203.2  302.7  

 99عدد شاخص سال 

302.7  

 مجموع 99هزینه به نرخ سال  99هزینه به نرخ سال  99هزینه به نرخ سال  99هزینه به نرخ سال  99هزینه به نرخ سال  99هزینه به نرخ سال 

 677,878,590  2,204,435,507  2,871,257,707  5,337,509,485  1,662,128,305  3,987,954,079  16,741,163,673  

 94هزینه سال *  94تقسيم برعدد شاخص سال  99عدد شاخص سال = 99هزینه به نرخ سال 



 بر بازارتشریح شیوه مبتنی 

 مقایسهمعامالت قابل 
(Comparable Transactions) 

 

 (بازاری قيمت) فروش قيمت مقایسه مبنای بر فناوری ارزش تعيين•

  ستد و داد مستقل اشخاص ميان که بازار در مشابه های دانش سایر

 .شود مي

 تعادل و رقابت اقتصادی اصل مبنای بر ارزیابي•

 دروني درک و شهود با منطبق•



 مراحل اجرایی شیوه معامالت قابل مقایسه

   مشابه واحدهای شناسایي  (1

 یکدیگر با قياس قابل باید انتخاب شده واحدهای منظور این به   

 مناسب، مشـابه های انتخـاب برای معموال که عناصـری .باشند

 :از عبارتند شوند، مي در نظر گرفته

 صنعت•

 بازار سهم•

 انتفاع و بهره برداری برای الزم سرمایه گذاری مبلغ•



 مناسب اطالعات شناسایي  (2

  را زیر داده های مي بایست ارزیاب مشابه مورد هر خصوص در

 :کند جمع آوری

 معامله رقم•

 بر مبتني دارایي خالص یا حاشيه ای سود یا درآمد مانند اقتصادی معيار•

 .فناوری استفاده کنندگان تعداد مانند عملي معيار یک یا فناوری

 (ادامه)مراحل اجرایی شیوه معامالت قابل مقایسه



 :است الزم زیر شرایط شيوه، این از آميز موفقيت استفاده برای

  بازار را بازار مبادالت، کمي تعداد وجود باشد؛ فعال باید بازار•

 .سازد نمي واقعي

  در باید مبادالت به مربوط اطالعات باشد؛ عمومي باید بازار•

 .باشد دسترس

 (ادامه)مراحل اجرایی شیوه معامالت قابل مقایسه



 :از عبارتند مشابه مبادالت به مربوط اطالعات کسب های راه

 سازماني درون مشابه معامالت مانند داخلي های داده•

 معادالت به مربوط اطالعات و آمار آنها در که شده منتشر های بررسي•

 .اند شده منتشر و آوری جمع مشابه

 از مشابه اطالعات به مربوط اطالعات که معنا این به عمومي؛ اعالن های•

 .اند شده اعالن عمومي ی شيوه به قرارداد طرف های سازمان طریق

 پایگاه خدمات و اینترنتي جستجوهای طریق از اطالعات قبيل این

 .هستند دسترسي قابل داده

 (ادامه)مراحل اجرایی شیوه معامالت قابل مقایسه



 صنعتي های ارتباط و ها تماس طریق از شفاهي طور به اطالعات کسب•

 کسب قابل مشابه معامالت قرارداد های طرف از قراردادها عقد هنگام که

 .است

 .شوند مي مطر  مشابه معامالت یه مربوط قضایي دعاوی در که اطالعاتي•

 .است موجود دعوا به رسيدگي اسناد و نتای  در اطالعات قبيل این

 (ادامه)مراحل اجرایی شیوه معامالت قابل مقایسه



  های دانش خصوص در مشابه معامالت بودن کم یا و وجود عدم•

  های دانش برای فعال بازار های نبود عبارتي به یا و مقدماتي فني

 پيچيده و فني بسيار های دانش خصوص در ایراد همين .مقدماتي

 .دارد وجود نيز تجاری شده و

  و مشابه معامالت خصوص در کافي جزئيات به دستيابي دشواری•

   .آن بودن هزینه بر

  با قراردادها شرایط نبودن یکسان و معامالت بودن فرد به منحصر•

 .یکدیگر

 معایب شیوه معامالت قابل مقایسه



 درآمدبر تشریح شیوه مبتنی 

 %(25قاعده )قواعد سرانگشتي 

  .مي باشد ارزش گذاری شيوه های متداول ترین از یکي %25 قاعده    

 :است زیر حالت دو از یکي آن از مقصود

 حاصل سود چهارم یک معادل شود، مي تعيين رای  وجه به که فناوری ارزش –

 .است فناوری از استفاده از ناشي پس انداز یا

  شود، مي تعيين خالص فروش قيمت از درصدی صورت به که فناوری ارزش –

  در تحویل گيرنده که است ماليات وضع از قبل ناخالص سود چهارم یک معادل

 .آورد مي دست به فناوری برگيرنده در محصوالت فروش نتيجه



 شیوه مبتنی بر درآمد
 %(25قاعده )

 قاعده سرانگشتي مناسب دانش هـای فنـي اسـت کـه در مرحلـه      •

سوددهي آن ها در بازار قرار گرفته اند و آینده بازاری و  تجاری سازی

همچنـين ایـن شـيوه در دعــاوی     . است تا حـدودی قابل تعـيين

شـيوه  از این رو بـه آن  . کشورهای غربي به کرات استفاده مي شود

 .نيز گفته مي شودمبتني بر قضاوت 

ارزش دارایي را به حق سـوددهي آن  از فواید این شيوه آن است که •

 و از آنجـا کـه یـک ارزیـابي اوليـه ارائـه       در آینده وابسته مي کند

 .مي دهد، در سطح وسيعي به کار برده مي شود



 شیوه مبتنی بر درآمد
 %(25معایب قاعده )

 انداز پس و سود درکسب فناوری از غير دیگری عوامل تاثير•

  تمام و است توليد فرایند و سيستم یک از جزئي فناوری،•

 به تنها توان نمي را فرایند کارگيری به از ناشي سود یا و پس انداز

 .داد نسبت فناوری

  از قبل ،سود از قبولي قابل و شده شناخته تعریف وجود عدم•

 وجود متعددی های تفسير رابطه این در که است ماليات وضع

 .دارد



  سوددهي پتانسيل و گذاری سرمایه منصفانه بازده به توجه عدم•

   .فناوری

  دارایي یک ارزش آیا که این .است برآورد و تخمين بر مبتني•

 به نسبت توان مي که است ای مسئله است، آن %25 معادل واقعا

 .کرد تردید آن صحت

 شیوه مبتنی بر درآمد
 %(25معایب قاعده )

 بوده است% 33متوسط و  %75تا % 9در کره جنوبی ارزش فناوری از حدود 



 فروش ناخالص

 (کسورات/ ها مرجوعي )
 =فروش خالص

 (شدهکاالهای فروخته هزینه )
 =سود ناخالص 

 (هزینه باالسری)
 (فروش ها)
 (سایر موارد)
 (توسعهو تحقيق )

 %25محاسبه سود در قاعده 



   .است ناخالص سود محاسبه در فرمول این از استفاده مشکل   

 شود؟ منتسب فناوری به باید باالسری های هزینه چه•

  چيست؟ موارد سایر از منظور•

 ؟شود مي توسعه و تحقيق شامل مواردی چه•

  عوامل این از یک هر به مربوط اعداد تخمين و تعيين اصلي مشکل     

     از یکي ترتيب این به .است ماليات از قبل سود کننده تعيين

 .است اعداد و ارقام صحيح تعيين شيوه، این بکاربردن های دشواری

 %25چالش های محاسبه سود در قاعده 



 تشریح شیوه مبتنی بر جریان نقدی
 (تحلیل جریان نقدی تنزیل یافته)

 

  مفيد عمر طول طي فناوری خالص کنوني ارزش محاسبه بر مبتني•

 جریان و سرمایه گذاری هزینه های آن در که است آن اقتصـادی

  ارزش گذاری ها %70 در شود مي گرفته نظر در توليد مرحله نقدی

 (کانادا کار و کسب سایت آمار مطابق) .گيرد مي قرار استفاده مورد



 جریان نقدیبر تشریح شیوه مبتنی 
 (تحلیل جریان نقدی تنزیل یافته)

بــه همــين ترتيــب روش جریــان نقــدی تنزیــل یافتــه بــرای •

بانک توسعه برزیل، سازمان تحقيقـات و  ارزش گذاری فناوری در 

فناوری برتر آفریقای جنوبي، بنگاه آليانت انرژی آمریکا، هيـات  

سنگاپور و شرکت مـالي   JTCتوسعه اقتصادی سنگاپور، شرکت 

 .نيز مورد استفاده قرار مي گيرد بين المللي آمریکا



 (NPV)ارزش خالص فعلی 

 چه در اینکه به بسته درآمدها و هزینه ها تمامي ابتدا فعلي، خالص ارزش روش در•

 تنزیل زیر رابطه طبق مناسبي بهـره نرخ با پيوست، خواهند وقوع به زماني

 :مي شوند

NPV= NFV/(1+r)^t 

  بهره/ریسک نرخ  rدرآمد، شدن واقع یا هزینه انجام زمان  tرابطه این در•

 تفریق با سپس .است نقدینگي جریان اساس بر هزینه یا درآمد کمّي مقدار NFV و

 آمد خواهد به دست خالصي عدد شده، تبدیل درآمدهای از شده تبدیل هزینه های

 قبول قابل و سودآور طر  باشد، مثبت عدد این اگر .مي شود گفته NPV آن به که

 .است (اقتصادی نظر از) پذیرش قابل غير و زیان ده طر  باشد، منفي اگر و بوده



 ریال 52,027,485,435 ریال 32,988,026,889 ریال 20,532,326,999 ریال 12,847,569,999 سود قابل تقسيم

PV  ریال 48,065,354,447 ریال 31,085,354,511 ریال 19,735,031,718 ریال 12,847,570,000   5تا  1ساالنه ، سال  

 (NPV)ارزش خالص فعلی : نمونه

PV=2^(0.02+1)/سود قابل تقسيم 



 بسیار باال باال معمولی پایین بسیار پایین ریسک فناوری

 نابالغ بودن

عملکرد و کارآیی 
فناوری ثابت شده 
است و در صنعت 

طور گسترده به
 .شوداستفاده می

عملکرد و کارآیی 
فناوری در 

استفاده های اولیه 
ثابت شده است و 

آماده برای 
به کارگیری گسترده 

 .در صنعت است

عملکرد فناوری در 
پایلوت به اثبات 
رسیده است و 

آماده برای تولید در 
 .حجم محدود است

آماده برای استفاده 
 در یک پایلوت

هنوز در آزمایشگاه 
 .است

 TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 5 & TRL 6 TRL 3 & TRL 4 عدم آمادگي

 1.75 1.32 1 0.82 0.68 هزینه ایضریب 

 (TRL)ارزش فناوری در سطوح مختلف آمادگی 
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